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ZSUZSA AJÁNLJA...



Az „Egy különc srác feljegyzései” című könyv elbeszélője egy 
tizenöt éves középiskolás srác, Charlie. Furcsának és 
magányosnak érzi magát, mintha a pálya széléről, kívülállóként 
figyelné a körülötte zajló eseményeket. Egy nap elhatározza, 
hogy leveleket ír egy ismeretlennek, aki akár a barátja is lehetne. 
Ezekből a levelekből aztán szép lassan – olykor mulatságosan, 
olykor meghatóan – egy cseppet sem átlagos tinédzsert 
ismerhetünk meg. Charlie kétségbeesett erőfeszítéssel próbálja 
élni a saját életét, miközben menekül is előle, és ez a kettősség 
különleges, járatlan utak bejárására kényszeríti: családi drámák 
sora, új barátok, az első randevú, szexualitás, drogok… Chbosky 
regénye a lélek legmélyebb rezdüléseit tükrözi, miközben felidézi 
az olvasóban a felnőtté válás nehéz, semmi mással össze nem 
hasonlítható éveit.

A kötet megjelenése óta több mint 1 000 000 példányban kelt el 
és hatalmas vitákat gerjesztett, miközben a tinédzserek 
megkerülhetetlen kultuszregényévé vált világszerte. 
Ellentmondásos módon egyszerre tiltott könyv és kötelező 
olvasmány az amerikai középiskolákban. 

STEPHEN 
CHBOSKY: EGY 
KÜLÖN SRÁC 
FELJEGYZÉSEI
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A holland fiatalok megőrülnek a Ticketért. Hogy mi az a Ticket? 
Egy kis kártya, amit maguk a gyerekek találtak ki, és öt 
szempontból értékeli a tulajdonosát: a külső, az ész, az 
egészség, a pénz és a vonzerő számít. Az első négyet lehet 
fejleszteni, a vonzerő százalékának növekedése azonban egy 
kapcsolódó közösségi oldalon kapott szavazatoktól függ. A 
kamaszok úgy érzik, végre maguk mondják meg, hogy ők 
milyenek, és a világ milyen legyen körülöttük. Jacob Rijn, a vonzó 
és fiatalon befutott filmrendező pedig kíváncsi: tényleg úgy 
megváltoztak a gyerekek, hogy a felnőttek nélkül képesek uralni 
a világot és önmagukat? Ezért kitalál egy valóságshow-t: a Black 
Boxot. Egy csapat gyereket bezárnak egy feketére festett házba 
a tenger fölé nyúló mólón. Heten vannak, mint a gonoszok. 

A Black Box szerkesztősége és egész Hollandia azt figyeli 
chipset zabálva, mire mennek ők heten felnőttek nélkül. Vajon 
szétszedik egymást, vagy megteremtik a saját világukat, és jól 
elboldogulnak? És miközben a felnőttek ezen gondolkodnak, a 
Black Box mindenkit magával húz a mélybe.

ANNA WOLTZ: 
BLACK BOX
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A 13 éves Luke próbál visszatalálni régi életéhez, melyet 
édesanyja halálával elveszített. Amikor imádnivaló, gyönyörű és 
habókos anyja egy közúti balesetben meghal, összeomlik a 
család: az apa az alkoholban próbál vigaszt találni, így Luke 
magányosan küzd a fájdalmas hiánnyal és a tehetetlenséggel. A 
fiú a családi élet összezúzott darabjaiból próbálja 
összeragasztgatni jövőjüket. Az apa és a gyerek kapcsolata 
azonban csak tovább lazul, s úgy tűnik, megállíthatatlanul 
távolodnak egymástól. Míg egy nap belép az életükbe egy ósdi 
ruhákba öltözött fura kis madárijesztő: Jon…

ROBERT 
WILLIAMS: LUKE 
ÉS JON
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Egy hét elég, hogy megforduljon a világ! A szép és népszerű 
lány, Kez tör előre a maga útján, nem érdekli, kit bánt meg, kit 
tapos el közben, sőt még élvezi is, ha uralkodhat mások felett. A 
kövérkés, ügyetlen Jess tökéletes célpont. De Jess váratlanul 
szövetségesre talál egy srácban, aki támogatja és kiáll mellette. 
Akkor mi a probléma? Hogy a fiú nem más, mint Kez barátja.

Eve Ainsworth tűpontosan írja le az iskolai zaklatás folyamatát, 
váltogatva a támadó és az áldozat nézőpontját. A 7 nap minden 
szépítés nélkül, de együttérzéssel és mély emberismerettel tárja 
föl mindkét főszereplő érzéseit és indítékait.

EVE AINSWORTH: 
7 NAP
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MISI AJÁNLJA...



Kemény Zsófi regénye többszörös háromszögtörténet két fiúról 
és egy lányról. Tizenhét évesek, de az érzelmek, amelyek 
egymáshoz fűzik őket, bonyolultak, és saját maguk számára is 
nehezen kibogozhatók. Miközben egy szilveszteri bulitól 
márciusig mindhárman próbálják önmagukat megtalálni, kilépnek 
a gimnázium világából, és belevetik magukat Budapest éjszakai 
életébe. De egyikük sem tudja igazán élvezni, mert mindnyájukat 
nyomasztja valami: az egyiket a felelősség, a másikat a gyötrő 
szerelem, a harmadikat a teljes egzisztenciális összeomlás 
lehetősége.

KEMÉNY ZSÓFI: 
ÉN MÉG SOSEM
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KINGA AJÁNLJA...



Ráber Patrik tök átlagos. Tizennégy múlt, egy hatosztályos 
gimibe jár, normális családja van és néhány (kevésbé) normális 
barátja. A haja szőke, a szeme sötétkék, a testalkata átlagos. A 
lányok alig veszik észre. Legalábbis a legtöbb. 

Ráber Patrik mégis elüt az átlagtól. Színésznek készül, 
szabadidejében verseket és monológokat tanul. A családja nem 
igazán érti meg, ahogy az osztálytársai sem. 

Ráber Patrik kretén. 

Ráber Patrik nyomorék. 

Ráber Patrikra nincs szüksége a világnak. 

Legalábbis azok szerint, akik zaklatják őt.

Egy regény az online és offline megfélemlítésről, egy kamasz 
legádázabb félelmeiről és arról, hová vezet, ha a cybertérben 
teljesen elvész a kontroll. 

Olvasd el! És nem csak akkor, ha érintett vagy. 

KALAPOS ÉVA: 
MASSZA
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Afganisztán, 70-es évek, a béke utolsó évei. Egy gazdag és egy 
szegény családból származó kisfiú együtt tölti gyerekkorát. 
Összekötik őket közös élményeik és kedvenc időtöltésük, a 
sárkányeregetés. Egy szörnyű esemény azonban örökre 
megváltoztatja a két fiú életét. Amir cserbenhagyja barátját, 
Haszant. A gondtalan gyerekkor ezzel véget ér. Amir hazájától 
távol, az Egyesült Államokban kezdi felnőtt életét, ám nem tud 
szabadulni egykori tette miatti bűntudatától. Visszatér a tálibok 
uralta háborús Afganisztánba. A megtépázott, vérzivatarok 
áztatta ország romjain végre jóváteheti azt, amit elrontott, és 
megszabadulhat a bűntudat és a fájdalom terhétől. A hol 
izgalmas, hol szívszorító fordulatokban bővelkedő regény 
tényfeltáró módon ábrázolja az afgán történelem nemzetiségi, 
vallási és társadalmi hátterét. Egy korábban a világ szeme elől 
eldugott ország népével és kultúrájával ismerkedhetünk meg, 
testközelben érezhetjük Afganisztánt, amely az új évezred 
világpolitikájának sarkpontjává vált. Megjelenése óta a 
Papírsárkányok folyamatosan az amerikai toplisták élén áll. 
Lefordították az összes európai nyelvre, de megjelent héberül, 
kínaiul és arabul is. Az amerikai kritikusok az évtized regényének 
titulálták.

KHALED 
HOSSEINI: 
PAPÍRSÁRKÁNYOK
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„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem 
érdemes csinálni. Erre most jöttem rá.” 

Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy nap az iskolát. 
Osztálytársai elhatározzák, hogy bebizonyítják neki – és 
maguknak – az ellenkezőjét. Egy régi pajtában gyűjtenek össze 
mindent, aminek van értelme. Ám először csak egy fejetlen 
játékbaba, egy zsoltároskönyv, régi fényképek, elszáradt 
rózsaszirmok gyűlnek össze – ezért a gyerekek azt találják ki, 
hogy mindenkinek valami számára különlegesen fontosat kell 
odaadnia. Olénak a bokszkesztyűjét, Hansnak a vadonatúj 
biciklijét, Hussainnak az imaszőnyegét… Minél nagyobb az 
áldozat, annál nagyobb az értelme. 

Ami ártalmatlan játéknak indul, hamarosan kontrollálhatatlanná 
válik. Ekkor lépnek közbe a szülők és a rendőrség, no meg 
felbukkan a média. Csak Pierre marad flegma, akinek ezért 
súlyos árat kell fizetnie…

JANNE TELLER: 
SEMMI
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Nem véletlen, hogy a gyilkos gyűlöletet tanítani kell – sőt erőnek 
erejével kell az emberekbe oltani. Ez az érzés ugyanis nem 
természetes jelenség, hanem hazugság. Hazugság, amelyet újra 
és újra elhitetnek azokkal, akiknek jóformán semmijük sincs, és 
akik nem ismerhetnek meg más világnézetet. Hazugság, 
amelyben apám is hitt, és amelyet velem is szeretett volna 
elhitetni. 

Az egész életem azzal telt, hogy próbáltam megérteni, miért lett 
apám terrorista, és nyomasztott a tudat, hogy a terrorizmus 
nekem már a véremben van. Engem a fanatizmus bűvöletében 
neveltek, mégis az erőszakmentesség mellett döntöttem.

Zak Ebrahim hétéves volt, amikor apja, El-Sayyid Nosair lelőtte 
Meir Kahane rabbit, a Zsidó Védelmi Liga vezetőjét. Miközben 
Nosair börtönbüntetését töltötte, segített megtervezni a World 
Trade Center elleni, 1993-as bombatámadást. E nem mindennapi 
könyvben végigkövethetjük, milyen utat járt be Zak, míg sikerült 
végleg maga mögött hagynia apja szörnyű örökségét.

ZAK EBRAHIM: A 
TERRORISTA FIA
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Egy svéd kisvárosban, az idősek otthonában születésnapi 
ünneplésre készülnek: az otthon lakóját, a százéves Allan 
Karlssont akarják felköszönteni – el tudnak képzelni ennél 
érdektelenebb kezdést? Pedig ez a ravasz Jonasson bizony így 
kezdi kalandregényét, hogy aztán átcsapjon egy teljesen 
kiszámíthatatlan és végtelenül vicces ámokfutásba, amelynek 
minden egyes fordulata elismerő csettintésre készteti az olvasót, 
és minden bekezdésben ott van legalább egy, de inkább több 
ütős poén. Nem hiába vásárolták meg a könyvet egy év alatt 
majd´ nyolcszázezren a kilencmilliós Svédországban, és jelenik 
meg harminc nyelven szerte a világon.

JONAS 
JONASSON: A 
SZÁZÉVES 
EMBER, AKI 
KIMÁSZOTT AZ 
ABLAKON ÉS 
ELTŰNT
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KATI AJÁNLJA...



A tizenöt éves Christopher autista: nagyon sokat tud a 
matematikáról és a fizikáról, de nagyon keveset az emberi 
érzelmekről. Nem szereti, ha hozzáérnek, és nem hajlandó 
megérinteni semmit, ami sárga vagy barna. Űrhajós szeretne 
lenni, de még sohasem járt a szülei nélkül az utcájukon túl. És 
alighanem ő a világirodalom egyik legkülönösebb nyomozója – 
egy este ugyanis a szomszédasszony kutyáját döglötten, 
vasvillával átszúrva találja a kertben, és elhatározza, hogy 
kinyomozza, ki ölte meg. Így kezdődnek Christopher különös 
kalandjai, melyek során nemcsak a kutya gyilkosának kilétére 
derül fény, hanem ennél jóval fontosabb dolgokra is, amelyek sok 
mindent megváltoztatnak mind az ő, mind a szülei életében. 
Mark Haddon bámulatos beleérzéssel ábrázolja az autista fiú 
végtelenül racionális gondolkodását, sajátos érzelemvilágát, s 
könyve izgalmas és megható olvasmány lehet gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. 

MARK HADDON: 
A KUTYA 
KÜLÖNÖS ESETE 
AZ ÉJSZAKÁBAN
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1934, Párizs. A Notre-Dame katedrálisa előtti téren negyven fehér 
ruhás férfi fekszik a kövezeten. A szemerkélő esőben arra 
várnak, hogy pappá szenteljék őket. Köztük van Vango, a 
titokzatos fiú, aki éjszaka a párizsi háztetőket járja. Három perc, 
és a sorsa megváltozik. Három perc, és kezdetét veszi a véget 
nem érő hajsza: szökés a katedrális harangtornyából, utazás a 
Graf Zeppelin léghajón, bujkálás szicíliai szigeteken és a skót 
felföldön. Vango azt reméli, hogy az örökös menekülés végén 
megismerheti családja múltját, viszontláthatja a zöld szemű 
Ethelt, és végre otthonra lelhet.

Az Ágrólszakadt Tóbiás szerzőjének új, lebilincselően izgalmas 
kalandregénye, amely számos fordulattal lepi meg az olvasót, 
miközben történelmi hitelességgel ábrázolja az 1930-as évek 
Európáját.

TIMOTHÉE DE 
FOMBELLE: 
VANGO
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2010 Berlin. Maik Klingenberg, a tizennégy éves kamasz éli az 
ilyen korú srácok unalmas mindennapjait. Egy berlini gimnázium 
tanulója, családi élete a megszokottan zűrös: anyja alkoholista, a 
csőd előtt álló ingatlanos apja szeretőt tart, Maik reménytelenül 
szerelmes Tatjana nevű szerb származású osztálytársnőjébe. 
Magányos, érzékeny, okos, szentimentális, ám a gyakorlati 
életben tökéletesen tapasztalatlan és kissé gyáva. Eljön a 
vakáció ideje, de Maik nem mehet nyaralni, két hétre egyedül 
marad a város szélén álló nagy házban, anyja újabb 
elvonókúrán, apja a titkárnőjével vidéken „dolgozik”. Ekkor jelenik 
meg a ház előtt egy lopott autóval Csikk becenevű osztálytársa, 
aki eredetileg az Andrej Csicsacsov nevet viseli. A két srác 
gyorsan összebarátkozik, és a meglovasított trogya Ladával, 
nagyjából tisztán az unalom leküzdése ellen, elindulnak a nagy 
utazásra, Csikk rokonaihoz, Havasalföldre. Hogy nem jutnak el 
oda, az természetes…

WOLFGANG 
HERRNDORF: 
CSIKK
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A „Vihar” történet egy hétköznapi fiúról, aki rendkívüli tetteket visz 
véghez, hogy leromboljon egy zsarnoki intézményt. 

A mágikus realizmus és a science fiction hagyományaiból 
merítkezve Seita Parkkola (sz. 1971) ragyogóan eredeti regényt 
alkotott, ami elejétől végéig fogva tartja az olvasót.

A mű francia fordítása 2011-ben a montreuil-i gyermekkönyv és 
-folyóirat vásáron elnyerte a legjobb európai ifjúsági regénynek 
járó díjat.

Aczél Vihar egyáltalán nem rossz fiú, de nem is jó. Az utolsó 
esélye egy iskola, ami egy akváriumra emlékeztet, vagy még 
inkább egy börtönre. Az Esélyek Házában Vihartól rögtön az 
elején elkobozzák a gördeszkáját, hamarosan pedig a tiltott 
tárgyak listájára kerül a fiú egész korábbi élete. 

Egy elhagyatott gyárépületben Vihar megismerkedik a lázadó 
Indiával. India megtanítja őt tájékozódni a város dzsungelében, 
hogy meglássa azt, ami a többiek számára láthatatlan. Aztán 
Vihar az iskola pincéjében egy titokra lel – ami lélegzik.

SEITA PARKKOLA: 
VIHAR
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JUDIT AJÁNLJA...



Egy rejtélyes sziget 

Egy elhagyott árvaház 

Egy különös fényképekből álló gyűjtemény

Ez vár felfedezésre a Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekei című felejthetetlen regényben, amely a fantázia és a 
fotográfia elegyéből kever izgalmas olvasmányt. Történetünk 
kezdetén rettenetes családi tragédia indítja útnak a tizenhat 
esztendős Jacobot egy távoli, Wales partjai közelében lévő 
szigetre, ahol felfedezi Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekek számára alapított otthonának omladozó romjait. 
Ahogy Jacob végigjárja az elhagyott hálótermeket és folyosókat, 
rájön, hogy Vándorsólyom kisasszony gondozottjai nem csak 
különlegesek voltak, de talán veszélyesek is. Lehet, hogy nem 
véletlenül száműzték őket egy kietlen szigetre. És valamiképpen 
– lett légyen ez bármilyen valószínűtlen – talán még mindig 
élnek. 

RANSOM RIGGS: 
VÁNDORSÓLYO
M KISASSZONY 
KÜLÖNLEGES 
GYERMEKEI
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Jem tizenöt éves, londoni lány, zűrös kamasz. Mióta az anyja 
kábítószer túladagolásban meghalt, egyik nevelőszülőtől a 
másikhoz kerül. Tudja, hogy semmi sem tart örökké, sőt egészen 
pontosan tudja, meddig tart ez az egész. Nem létesít kapcsolatot 
az emberekkel, próbál nem a szemükbe nézni, és őrzi a titkot 
már tizenöt éve. Mindenkinek van a szemében egy szám, de 
gondolom én vagyok az egyetlen, aki ezt meg is bírja látni. 
Amúgy, én se csak úgy egyszerűen látom őket, persze, hanem 
valahogy ott vannak. A levegőben vannak. Vagyis inkább úgy 
belülről jelennek meg nekem. Érzem ezeket a számokat. Valahol 
a szemem mögött érzem meg őket. De azért ott vannak, tényleg. 
Nem lényeg, ha nem hiszel nekem, attól még ott vannak. És 
tudom is mit mutatnak. Akkor értettem meg, amikor az anyám 
meghalt. London egyik külvárosi negyedében szegődik Jem 
mellé Spider, a nyurga és izgága fekete srác, aki megpróbál a 
társa lenni. De el lehet-e mondani valakinek végre a számok és a 
halál titkát? Mi történne, ha mindannyian előre ismernénk 
halálunk időpontját? 

RACHEL WARD: 
SZÁMOK
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Egy gyönyörű és előkelő család. 

Egy magánsziget. 

Egy ragyogó lány, akinek baja esett; egy szenvedélyes fiú, aki a 
társadalmi igazságot keresi. 

Egy négyfős baráti kör – a Hazudósok, akiknek a barátsága 
pusztító fordulatot vesz. 

Egy forradalom. Egy baleset. Egy titok. 

Hazugságok hazugságok hátán. 

Igaz szerelem. 

Az igazság.

A hazudósok a többszörös díjnyertes író, E. Lockhart új, modern, 
intelligens, titokzatos regénye. 

Olvasd el! 

És ha valaki megkérdezi, mi történik a végén, csak HAZUDJ

E. LOCKHART: A 
HAZUDÓSOK
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„A" sohasem tudja előre, hogy másnap hol fog ébredni, és kinek 
a személyiségét fogja felvenni. Már rég beletörődött ebbe, sőt 
kialakította saját életstratégiáját is: Ne kötődj senkihez! Maradj 
észrevétlen! Ne avatkozz bele semmibe! Minden megy is a 
maga útján rendesen, mígnem egy reggel „A" Justin testében 
ébred, és találkozik a fiú barátnőjével, Rhiannonnal. Attól a 
pillanattól fogva „A" jól bevált szabályai értelmüket vesztik, mert 
főhősünk nap nap után a lánnyal akar lenni. David Levithan az 
írói képzelet új távlatait nyitja meg. A szerző feltárja az olvasó 
előtt egy magával ragadó történetben „A" életének és 
szerelmének bonyolultságát, melyből kiderül, vajon Rhiannon 
képes lesz-e igazán szeretni a mindennap valaki más testében 
formát öltő „A"-t.

DAVID LEVITHAN: 
NAP NAP UTÁN

23



Harriet Manners tudja, hogy egy macska fülében 32 izom van, 
hogy az egy napi járásra lévő hely 27 750 méter messze van, és 
azt is, hogy egy átlagember naponta 15 alkalommal nevet. Azzal 
is tisztában van, hogy a denevérek mindig bal irányba repülnek, 
ha előjönnek az üregükből, és hogy a dinamit egyik alkotóeleme 
a mogyoró. Azt viszont nem tudja, hogy vajon miért nem kedveli 
őt senki az iskolában. Így hát, amikor Harrietet felfedezi egy 
modellügynökség, megragadja a lehetőséget, hogy új emberré 
váljon. Még akkor is, ha ez azzal jár, hogy ellopja a legjobb 
barátja álmát, magára vonja ősellensége, Alexa haragját, és újra 
meg újra hülyét csináljon magából a pofátlanul jóképű modell, 
Nick előtt. És még akkor is, ha hazudnia kell azoknak, akiket a 
legjobban szeret. Bár ott van mellette segítőtársnak a mindig 
lelkes és izgatott apja, meg az überstréber zaklatója, Toby is, 
mégis egyik divatkatasztrófa követi a másikat, és Harriet lassan 
rájön, hogy a divat kulisszái között ugyanúgy nem találja a helyét, 
mint a hétköznapi világban. Vajon sikerül-e stréberből menő 
csajjá változnia, miután a régi élete szinte már darabokra hullott, 
vagy mindent elszúr az új életében is? 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Megdöbbentően eredeti, izgalmas, különleges könyv a felnőtté 
válás veszélyes útjairól. Todd Hewitt az utolsó fiú 
Prentissvárosban, ahol állandó, nyomasztó zajban mindenki 
hallja a többi ember gondolatát is. Nincsenek titkok. De Todd 
váratlanul tökéletes Csöndre bukkan. Hazudtak neki, menekülnie 
kell. Patrick Ness világszerte népszerű, díjnyertes trilógiájának 
első kötete végre magyarul.
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